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ÄDK kollegium 

Implementeringsarbetet på Kryddgårdsskolan 
 

Varför ÄDK? 

•  Uppdragsfokus 
•  Språkutveckling i alla ämnen 
•  Kontinuerligt och kollegialt utveckla 

undervisningen 
•  BFL byggs in i undervisningen naturligt, 

undervisning med utgångspunkt i elevernas 
kunnande/uppfattningar och lärande 

Effekter vi hoppas på: 

•  Synliggöra elevernas lärande 
•  Fördjupa lärargruppens gemensamma lärande 

från hur till vad, alla har på sig samma ”ÄDK-
glasögon” i sin planering. 

•  En mer likvärdig utbildning för eleverna på 
skolan: 

     - elevens ska känna igen sig i                    
 lärandeprocessen med olika lärare  
 - trygghet i mer likartad tolkning av våra 
 styrdokument 
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Hur organiserar vi? 

•  Skolledare, förstalärare och drivande lärare i täten, 
utbildning av samtalsledare start ht 15 

•  Uppstart med alla lärare intro, jan vt 16 
•  Ämnesgrupper – 1,5 till 2 h i veckan, måndagar 
•  Optimal grupp minst 3 lärare högst 8 
 
                         ARBETANDE MÖTEN! 
 

Vår So - grupp 

•  Årskurserna 1-9 
•  Fem lärare som undervisar i bl.a So 
•  Varav två är samtalsledare 
•  Lärarna i gruppen har varierande bakgrund, 

erfarenhet och utbildning 

Gemensamt lärandemål 

•  Vilket arbetsområde arbetar ingen av våra klasser 
med nu?  

•  Ett område som är läroplansförankrat från årskurs 1 
till 9. 

•  Vad behöver alla göra? 
•  Bredd eller djup? 

Eleven ska kunna skriva en beskrivande faktatext 
om hushållsekonomi 
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Bygga vår innehållsstruktur 
(Vad innebär det att kunna detta?) 

•  Vi började först ”lite i mitten”, vad kan detta 
innehålla mot 4-6 

•  Insåg att det blev problematiskt 
•  Byggde utifrån årskurs 9 och ”backade” 

innehållsstrukturen 
•  Konflikter i vårt tänkande uppstod, det gav 

oss ny förståelse för vissa moment som 
eleverna misslyckas med, varför det sker 

Konstruera och genomföra företest 

•  Goda samtal om vad vi testar med vilka uppgifter, 
hur får vi ”rätt” information? 

•  Kopplar förtesten till innehållsstruktur och språk 
(genrepedagogik) 

•  Hur ser vi progressionen från de yngsta till de äldsta 
eleverna i den test vi utformar? 

 
Efter att vi genomfört förtesten klev alla ombord! 

Funna kritiska aspekter 
•  De kritiska aspekterna vi fann visade att vi 

gjort förgivandetaganden när vi byggde vår 
innehållsstruktur. 

 
•  Vi kunde se att eleverna hade svårt med 

samma sak genom hela spannet, alltså 
fann vi en brist i vår undervisning,  
underbart! 
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Eleverna hade inte så utvecklad 
uppfattning om: 

•  Orsakssamband- I huvudsak enkla orsakssamband på alla 
nivåer.   

Exempel på elevsvar vid förtest: 
Föräldrarna har dålig utbildning. 
 
Exempel på elevsvar vid eftertest: 
En orsak kan vara att föräldrarna har sämre utbildning och då är 
det svårt att få ett bättre jobb. Då kan det var svårt att skaffa större 
bostad och det kan göra det svårt för barnen att göra läxor och 
lyckas bra i skolan och då kanske de också får dålig utbildning. 
 
Dessutom fick vi flera olika variabler i svaren än innan som 
exempelvis: 
Utgifter, sjukskrivning, arbetslöshet, var man bor, komvux 
 
Insikt- Vi har arbetat med för låga krav, siktet inställt på ”E” på 
gruppnivå 
 
 

•  Textstruktur-  Många elever kan inte formulera 
självbärande text 

Vid förtest: 
Rörigt- ingen eller bristande klassificering, 
avsaknad av stycken och underrubriker. 
Bristande referensbildning 
 
Vid eftertest: 
Alla hade klassificering och stycken. Bättre 
referensbildning. Både texter och svar på frågor 
var i högre utsträckning självbärande. 
 
Insikt- Vi har som ämneslärare inte tagit tillräckligt 
stort ansvar för språket i våra ämnen. 
 
 

Samtal om hur vi kan undervisa så 
eleverna får möjlighet att urskilja de 

kritiska aspekterna 
•  Metodsamtal 
•  Hur ger vi både överblick och djupkunskap? 
•  Att bygga uppgifter som ger en röd tråd genom 

skolgången 
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Eftertest, utvärdering och analys 

Ämnesgruppen: 
•  Fokus på att genomföra ”snurren” under första terminen. 
•  Skapar helhet 
•  Skapade vilja att gå vidare för att alla såg att elevernas 

lärande fördjupades, vi tjänade in tiden vi hade lagt ner. 
•  Det ger oss dokumentation över undervisningen 

Elever: 
•  Fördjupat lärande 
•  Synliggjort lärande 
•  Tydligare lärandeprocess 

Vårt arbete termin två med ÄDK 

•  I vår ämnesgrupp har vi nu förståelse för helheten, 
snurren, och nästa steg är att gå in i delarna och 
tillbaka till helheten. 

•  Vi behöver nu fördjupa vårt arbete med 
kontrastering. 

•  Djupare analys av frågor vi ställer och vilken 
information de ger oss. 

•  Hur använder vi informationen effektivt i området, 
helheten? 

•  När vi beslutade om nytt lärandemål utgick vi ifrån 
analysen av NP. 

Effekter vi kan se i vår ämnesgrupp 
•  Stärker det kollegiala lärandet 
•  Gemensamt metaspråk. 
•  Ökat fokus på det systematiska lärandet 
•  Ökad samstämmighet mellan undervisning och 

kursplanen 
•  Vi ser att vi behöver en röd tråd genom hela 

skolgången 
•  Vi har blivit bättre på att göra uppgiftsanalyser 
•  Analyserna har blivit bättre och tydligare, vilket ger 

bättre undervisning 
•  Gemensam undervisningskultur 
•  Vi har blivit bättre på att planera vår undervisning 

utifrån elevernas uppfattningar 
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Citat ur lärares loggbok dec 2015 

•  Jag tror att detta kommer att vara oerhört 
utvecklande både för mig personligen och för resten 
av kollegiet. Vi fastnar lätt i att försöka hitta en bra 
metod/ teori som kan funka men undervisningen är ju 
så oerhört mer komplex än så. Jag hoppas och tror 
att ÄDK:n kan få mig att ännu mer hitta kärnan i det 
jag ska undervisa, att utveckla min undervisning 
samt få syn på mina tankar. Alla lärare bör sträva 
efter att varje elev ska nå sin proximala 
utvecklingszon och när vet vi att vi är där??!!! 

Citat ur lärares loggbok dec 2015 

•  Att sedan få tillämpa detta i ämnesgruppen och få 
möjlighet till att hitta de kritiska aspekter som finns 
inom SV-ämnet och vad exakt vi gör när 
undervisningen fungerar kommer vara oerhört 
utvecklande.  Det känns oerhört spännande att få 
vara diskussionsledare (och nervöst) och att få 
möjligheten att tillsammans reflektera och bli ännu 
bättre. Vi bygger en gemensam bas som 
förhoppningsvis leder till ökad måluppfyllelse. 


